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Asigurarea conformităţii produsului pentru aplicarea marcajului CE  
 

Acest curs se dorește a fi un ghid pentru producători, importatori și firme de retail asupra noțiunii de ,,conformitate 

a produsului’’, a modului cum se poate realiza aceasta pentru diferite categorii de produse cu scopul de a fi 

plasate pe piața Uniunii Europene.  

Aplicarea marcajului CE este una dintre cele mai cunoscute modalități și totodată cerință legală pentru plasarea 

produselor pe piețele europene. 

 

Obiective 

Cunoașterea legislației Uniunii 

Europene, a directivelor aferente 

acesteia în ceea ce privește modul 

în care un produs poate fi pus pe 

piața UE, a modului cum trebuie 

înțelese și aplicate aceste directive 

cu scopul de a asigura 

conformitatea produselor. 

 

Durată 

2 zile  

 

Grup țintă 

Middle management, administrator 

firme import, personal din 

departamentele firmelor 

producătoare și importatoare care 

se ocupă cu partea de 

comercializare a produselor. 

 

Beneficii 

Pregătirea producției sau a 

importului de bunuri pentru a fi 

conforme la punerea pe piața UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică 

 Principiile marcajului CE 

 Produse care trebuie marcate CE 

 Aplicarea marcajului CE 

 Marcajul CE şi alte mărci 

 Protecţia marcajului CE 

 Produse importate din terţe ţări 

 Procedura de evaluare a 

conformităţii 

 Schema logică de evaluare a 

conformităţii 

 Modulele de bază 

 Variante ale modulelor de bază 

 Modulele de bază şi aplicarea 

standardelor 

 Opţiunea de a alege procedura de 

evaluare a conformităţii 

 Documente însoţitoare ale 

marcajului CE – Declaraţia de 

Conformitate şi Dosarul tehnic 

 Directivele şi standardizarea 

 Organisme de acreditare şi de 

evaluare a conformităţii 

 Noua Abordare şi Abordarea 

Globală 

 Elementele standard ale 

directivelor Noii Abordări 

 Transpunerea directivelor Noii 

Abordări  

 Domeniul directivelor Noii 

Abordări 

 

 

 

 Directivele Noii Abordări şi 

Directiva 92/59/EEC 

 Directivele Noii Abordări şi 

Directiva 85/374/EEC 

 Aplicații practice privind 

identificarea cerințelor de 

conformitate pentru produse. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 

 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Specialist în controlul calității produsului 
 

Cursul face referire la modalitățile prin care un producător trebuie să-și organizeze ariile și procesele de producție 

și de monitorizare a producției de așa natura încât să poată dovedi faptul că poate livra produsul în mod continuu 

și sistematic la nivelul de calitate cerut de beneficiar sau impus de legislația aferentă. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe necesare 

în domeniul organizării și 

monitorizării proceselor de fabricație  

pentru a asigura conformitatea 

tuturor produselor cu modelul 

certificat sau aprobat. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat 

personalului responsabil cu 

producția și cu asigurarea calității în 

cadrul unei firme de producție. 

Cunoștințele dobândite pot fi de 

folos și personalului din cadrul 

firmelor de comerț en-gros și 

retail,care se ocupă cu activitatea 

de achiziții de bunuri. 

 

Beneficii 

Cunoașterea modului de organizare 

și monitorizare a proceselor de 

asigurare a calității produselor 

poate conduce la reducerea 

costurilor de fabricație, a produselor 

neconforme și a reclamațiilor din 

partea clienților pentru producători. 

Pentru firmele de comerț, asigură 

un control al bunurilor aprovizionate 

în corelație cu cerințele de calitate 

și o ritmicitate a livrărilor solicitate 

furnizorilor. 

 

 

Tematică 

 Definițiile calității 

 De ce este importantă asigurarea 

calității produsului 

 Măsurarea calității 

 Calitatea produselor 

 Cerințe pentru fabrică 

 Organizarea unei fabrici 

 Inspecţii la recepție teste asupra 

produsului finit 

 Spaţiile de depozitare 

 Producţia 

 Testele de siguranţă 

 Calibrarea 

 Conformitatea produsului 

 Testarea 100 % vis-a-vis 

prelevarea de mostre 

 Organizarea controlului calității 

produsului. 

 Clasificări ale defectelor 

produselor. 

 Procedura de prelevare de mostre 

conform standardului ISO 2859. 

Aplicații practice privind modul de 

lucru cu acest standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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